
 

Jornada del 25-N
Dia Internacional per l’Eliminació de la 

Violència envers les Dones

15 ANYS SENSE PROTOCOL 
D’ASSETJAMENT!

ccoo.cat

25.11.2022 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

@donesccoo

09.30 h Inauguració a càrrec d’ELENA OLÍAS CATALÁN, 
responsable de Mentoria de Violències Masclistes i 
SIAD de CCOO de Catalunya

09.45 h Ponència: “EINES PER A LA PREVENCIÓ DE 
L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE”

 A càrrec de CAROLINA GALA DURAN, catedràtica 
de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona

10.30 h Torn obert de paraules 

10.45 h Vídeo: Ets un assetjador!
10.55 h Cloenda a càrrec de MENTXU GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, 

secretària de les Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO 
de Catalunya

11.15 h Marxa fins a la Inspecció de Treball (carrer de 
Sepúlveda, 148-150)

12.00 h Atenció als mitjans de comunicació davant de la 
Inspecció de Treball

Des de CCOO de Catalunya, volem aprofitar aquest 
25-N per reivindicar la importància que tenen els 
protocols de prevenció i d’actuació en matèria 
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. El con-
cepte d’assetjament sexual es troba vinculat a la 
dominació masculina i al privilegi d’aquest grup 
al lloc de treball capitalista, perpetuat a través de 
la socialització del rol sexual i de la consideració 
de les dones com a objectes sexuals.
La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, ja preveu l’obligatorietat de 
totes les empreses, independentment de la seva 
dimensió, d’elaborar un protocol contra l’asse-
tjament a la feina. A Catalunya, la Llei 17/2015, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, també en 
recull l’obligatorietat.
Quinze anys després de l’entrada en vigor de la 
llei, veiem com encara hi ha empreses que no 
l’han elaborat, amb la qual cosa deixen despro-
tegida la plantilla davant qualsevol possible cas 
de discriminació i assetjament. 
És per això que el 25 de novembre farem una 
marxa des de la seu central de CCOO de Ca-
talunya a Barcelona (Via Laietana, 16) fins a la 
Inspecció de Treball (c/ Sepúlveda, 148-150) per 
presentar una denúncia contra totes les empre-
ses que sabem que incompleixen aquesta obli-
gatorietat.

#15AnysSenseProtocolAssetjament   
#StopAssetjamentSexual

Sala d’actes de CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16, Barcelona

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftBVNIhZ8cLrYzvmRXd84k6LE3QnMfvKxcdKWq2-MsRWie-Q/viewform

